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Prešovský  samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 1 / 2018 
 
 
 

z 2. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 29. januára 2018 v Prešove 
 

 
 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 
 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Zastupiteľstva PSK. 
  3. Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK. 
  4. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 
  5. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve PSK. 
  6. Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku a mesačnej odmeny. 
  7. Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2018. 
  8. Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov. 
  9. Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti. 
10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 309/2016 zo dňa 23. 2. 2016. 
11. Projekt  „Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva“  programu  INTERREG  V-A 
      Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove – schválenie a financovanie projektu. 
12. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti v Dlhej Lúke, ul. Hlavná č. 8, Bardejov – mestská časť Dlhá Lúka. 
13. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 
14. Rôzne. 
15. Interpelácie poslancov. 
16. Záver.                                                                                     
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 2. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 
Majerský. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 61 poslancov. Písomne sa ospravedlnil poslanec Dupkala.  
Pripomenul, že nových poslancov je 31. Osobne verí, že všetci poslanci Zastupiteľstva PSK 
spolu s vedením PSK budú pracovať aktívne a iniciatívne v prospech a rozvoj celého kraja tak 
v zastupiteľstve, ako aj v komisiách zriadených pri Zastupiteľstve PSK. Jeho úlohou, ako 
predsedu PSK, bude spájať nových a staronových poslancov, poslancov jednotlivých 
politických strán aj nezávislých a vytvárať dobrú spoluprácu zastupiteľstva v piatom volebnom 
období. 
Predseda PSK Majerský navrhol stiahnuť z bodu 14 – Rôzne materiál s názvom Návrh na 
schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi PSK po dohode všetkých poslaneckých klubov. 
  
Nikto z prítomných poslancov PSK nepredložil ďalší pozmeňovací alebo doplňovací návrh 
k programu rokovania. 
 
Program 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
(bez Návrhu na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi PSK v bode 14 - Rôzne) 
  
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Zastupiteľstva PSK. 
  3. Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK. 
  4. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 
  5. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve PSK. 
  6. Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku a mesačnej odmeny. 
  7. Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2018. 
  8. Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov. 
  9. Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti. 
10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 309/2016 zo dňa 23. 2. 2016. 
11. Projekt  „Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva“  programu  INTERREG  V-A 
      Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove – schválenie a financovanie projektu. 
12. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti v Dlhej Lúke, ul. Hlavná č. 8, Bardejov – mestská časť Dlhá Lúka. 
13. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 
14. Rôzne. 
15. Interpelácie poslancov. 
16. Záver.                                                                                  
 

Hlasovanie:      za: 60   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
                                                                                                                           
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Pleštinskú a poslancov Hačka, 
Jánošíka, Sýkoru a Vooka.  
Hlasovanie:                  za: 59   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Benka a Kahanca. 
 

K bodu 2 – Zloženie sľubu novozvoleného poslanca 
Zastupiteľstva PSK: Poslanec Makatúra zložil sľub novozvoleného poslanca 
Zastupiteľstva PSK.  
 

K bodu 3 – Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK 
a poslancov Zastupiteľstva PSK: Predseda PSK Majerský predniesol návrh na 
uznesenie k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK v predloženom 
znení. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského  samosprávneho kraja 
A.    b e r i e   n a   v e d o m i e 
A.1. informáciu predsedu volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja o výsledkoch 
        volieb   predsedu   Prešovského   samosprávneho   kraja   a   poslancov   Zastupiteľstva 
        Prešovského samosprávneho kraja 
A.2. vystúpenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
B.    k o n š t a t u j e,  
B.1. že za predsedu Prešovského samosprávneho kraja bol zvolený  PaedDr.  Milan  
        Majerský, PhD. a sľub predsedu zložil na 1. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 
        1. 12. 2017 
B.2. že za poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja boli zvolení 

  a  sľub  poslanca  zložili na  1. zasadnutí Zastupiteľstva PSK  dňa 1. 12. 2017: 
PhDr. Michal Babin                                                                                                  
Mgr. Jozef Bača                                                                                                        
PhDr. Jozef Baran                                                                                                     
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.                                                            
PaedDr. Miroslav Benko, MBA                                                            
JUDr. Štefan Bieľak                                                                                                  
MUDr. Peter Bizovský, MPH                                                                 
Mgr. art. Juraj Boch ňa, ArtD.                                                                 
PaedDr. Patrícia Bujňáková                                                                   
Pavol Ceľuch                                                                                               
PhDr. Marián Damankoš, PhD.                                                             
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.                                                                   
Ing. Martin Fecko                                                                                                     
MUDr. Ing. Marek Fedor                                                                                        
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                                                                        
MVDr. Ján Ferko                                                                                                       
Ing. Pavol Gašper                                                                                                     
JUDr. Dušan Hačko                                                                                                  
JUDr. Pavel Hagyari                                                                                  
MUDr. Boris Hanuščak                                                                            
MUDr. Ján Hencel, MSc.                                                                                        
Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art.                                                      
Ján Hir čko                                                                                                                   
Ján Holinka                                                                                                                 
PhDr. Ivan Hopta, CSc.                                                                            
Ing. Marek Hrab čák, PhD.                                                                                      
Pavel Hudáček                                                                                           
MUDr. Martin Jakubov                                                                           
Ing. Jozef Janiga                                                                                                        
Ing. Vladimír Jánošík                                                                                
Ing. Stanislav Kahanec                                                                             
Ing. Adrián Kali ňák                                                                                                  
Jozef Kanuščák                                                                                           
PhDr. Jozef  Kičura                                                                                                   
Ing. Jozef Kmec, PhD.                                                                               
Mgr. Peter Kocák                                                                                                    
MUDr. Martin Lajoš                                                                                 
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PhDr. Vladimír Ledecký                                                                           
PaedDr. Viera Leščáková                                                                                       
Ing. Dušan Lukáč                                                                                                      
Mgr. Jozef Lukáč                                                                                                      
Ing. Martin Meri čko                                                                                 
MUDr. Patrik Miha ľ                                                                                  
Ing. Ondrej Mudry                                                                                                   
Stanislav Obický                                                                                                       
MUDr. František Orlovský                                                                                     
doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.                                        
Mgr. Štefan Pčola                                                                                                     
Peter Pilip                                                                                                                   
Ing. arch. Zita Pleštinská                                                                                        
Ing. Ján Ragan                                                                                            
Mgr. Miloslav Repaský                                                                            
Anna Schlosserová                                                                                                   
Mgr. Nadežda Sirková                                                                             
MUDr. Pavol Slovík                                                                                  
Ing. Peter Sokol                                                                                                        
Michal Sýkora                                                                                            
Mgr. Martin Šmil ňák                                                                                
Ing. Andrea Turčanová                                                                            
PhDr. Ján Vook, MBA                                                                              
Mgr. Igor Wzoš                                                                                   
B.3. že   za   poslanca   Zastupiteľstva   Prešovského   samosprávneho  kraja  bol   zvolený 
        PhDr. Jaroslav Makatúra a sľub poslanca zložil na 2. zasadnutí Zastupiteľstva PSK 
        dňa 29. 1. 2018. 
 
Hlasovanie:                  za: 61   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK: 
Predseda PSK Majerský predložil zastupiteľstvu na schválenie zasadací poriadok, podľa 
ktorého už zasadli na svoje miesta poslanci Zastupiteľstva PSK. 
Diskusia: 
Poslanec Hopta si myslí, že keď sú poslanecké kluby rozsadené, nemalo by sa striktne trvať 
na zasadacom poriadku podľa abecedy. V rámci poslaneckého klubu by si mal sadnúť každý 
poslanec tam, kde chce. Mal ešte jednu zásadnú pripomienku, ktorú si uvedomil v minulom 
funkčnom období. Pred chvíľou bolo schválené zloženie návrhovej komisie. Ak je zvolená, 
mala by sedieť na vyhradenom mieste a predkladať návrhy na uznesenie, lebo je to práca 
návrhovej komisie. Pamätá si, že v prvom volebnom období sedeli v prvom rade členovia 
návrhovej komisie a im sa predkladali návrhy na uznesenie. Pri všetkej úcte by to nemal robiť 
predseda PSK, ani v minulosti to nebolo dobré, lebo je to vec návrhovej komisie. V zmysle 
rokovacieho poriadku by návrhová komisia mala sedieť vpredu na vyhradenom mieste 
a spomedzi 5 členov by si mala zvoliť svojho predsedu, ktorý by mal predkladať návrhy na 
uznesenie. Predseda PSK Majerský povedal, že okrem dnešného zasadnutia bude 
zastupiteľstvo v tejto miestnosti rokovať pravdepodobne už len raz, keďže bude dokončená 
zasadacia miestnosť v priestoroch Úradu PSK, kde bude iný zasadací poriadok. Nie je 
jednoduché, aby si poslanec sadal hocikde v rámci poslaneckého klubu. Má tam svoju 
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menovku, materiály, došlú poštu na svoje meno, takže menovky s pevným miestom určite budú 
aj v novom zasadacom poriadku. K návrhovej komisii dodal, že sú prípady v obecných, 
mestských a krajských zastupiteľstvách, kde návrhová komisia predkladá návrhy na uznesenie 
a detailne číta kompletne každý jeden návrh. Podľa jeho názoru by nemal byť problém, aby pri 
bežných hlasovaniach predkladal návrhy na uznesenia predseda PSK a v prípade jeho 
neprítomnosti podpredseda PSK. Ak si to bude situácia vyžadovať a návrhy uznesení budú 
komplikovanejšie, zasadne návrhová komisia a prednesie tieto uznesenia. Je to takto 
rozumnejšie, rýchlejšie a skracuje to čas. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle  čl. V  ods. 3 Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   zasadací 
poriadok Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:                  za: 61   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri 
Zastupiteľstve PSK: Predseda PSK Majerský predložil zastupiteľstvu na schválenie  
návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve PSK. Následne upozornil prítomných 
na formálne zmeny u členov komisií – neposlancov: v komisii kultúry a národnostných menšín 
má byť správne uvedený Radomír Kizek (nie Radoslav Kizek); v komisii regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu má byť správne uvedený Ján Kočiš (nie Ing. Peter Kočiš) a Ing. Martin 
Lichman (doplnený titul); v komisii správy majetku má byť správne uvedená Michaela 
Zoľáková (nie JUDr. Viera Zoľáková). Tým sú odstránené všetky nedostatky v predloženom 
materiáli. 
Diskusia: 
Poslanec Benko poukázal na komisiu kultúry a národnostných menšín. Osobne nemá nič proti 
navrhovanému predsedovi poslancovi Bochňovi, ale je riaditeľom kultúrnej inštitúcie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Nevie, či je to etické a morálne, lebo etický kódex by mal 
pomenovať morálne rámce, v ktorých by sa mali volení zástupcovia pohybovať. Spýtal sa 
predsedu PSK, či je z morálneho a etického hľadiska dobré, aby riaditeľ takejto inštitúcie 
predsedal komisii, ktorej stanoviská sa ďalej posúvajú do zastupiteľstva. Predseda PSK 
Majerský  už túto vec riešil s hlavným kontrolórom PSK. Poslanec Bochňa nie je v konflikte 
záujmov, osobne berie otázku morálnej zásady. Je na samotnom poslancovi Bochňovi, či trvá 
na návrhu byť predsedom komisie kultúry a národnostných menšín a jeho meno prejde aj 
schválením, alebo je ochotný sa vymeniť s nejakým členom komisie – poslancom navrhnutým 
do tejto komisie. Poslanec Bochňa uviedol, že naozaj mal dlhé úvahy na túto tému. Pokiaľ to 
nie je problém v oblasti právnej, nevie si osobne predstaviť, aby jednotlivé komisie mali riadiť 
ľudia, ktorí sa v danej problematike vôbec nevyznajú. Sám s tým mal ani nie tak morálny 
problém, ale veľmi zvažoval prijatie takejto funkcie. Podľa jeho názoru, každú komisiu, ktorá 
je poradným orgánom Zastupiteľstva PSK, by mal riadiť človek, ktorý sa v danej problematike 
vyzná a pozná konkrétne problémy kultúrnych organizácií PSK. Poslanec Hopta chce vyjadriť 
svoj určitý nesúhlas so zložením komisií. Na rozdiel od Českej republiky, kde sú voľby do 
krajských samospráv podľa politických strán, v Slovenskej republike prevláda regionálny 
princíp. Síce sa tu volia nezávislí a politickí kandidáti, ale z hľadiska jednotlivých okresov, aby 
boli zastúpené všetky regióny. Preto ho veľmi prekvapuje zloženie 11 komisií, ak má PSK 13 
okresov, resp. ak sa rozdelí PSK na 3 regióny Zemplín, Šariš, Spiš. Zo Šariša je 8 predsedov 
komisií, zo Spiša 3, zo Zemplína, ktorý má 4 okresy, ani jeden. Ak sa má brať do úvahy aj 
politické zloženie, tak ho prekvapuje, že jediný zástupca za stranu Úsvit sa nedostal za člena 
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žiadnej z komisií. Pokiaľ má dobré informácie, tak to bolo aj v prípade strany SNS. Preto 
požiadal, aby mu na budúcom zasadnutí zastupiteľstva bol predložený materiál – zloženie 
komisií, kde bude za menom poslanca v zátvorke uvedená politická strana, za ktorú kandidoval 
a okres. U neposlancov bude uvedené meno, priezvisko, ktorá politická strana ho nominovala 
a okres. Bude tak lepší prehľad, koľko členov komisií z daných regiónov a okresov je 
v komisiách. U poslancov sa to prakticky dá nájsť, ale u neposlancov nie je možné zistiť okres, 
ktorí zastupujú. Pripomienka uvedená poslancom Benkom je na zváženie, lebo aj u niektorých 
iných predsedov a podpredsedov komisií sa dá polemizovať, či sú alebo nie sú v konflikte 
záujmov. Ak to z právneho hľadiska nie je v rozpore so zákonmi SR, ťažko sa s tým dá niečo 
robiť. Podľa slov poslanca Šmilňáka nie je pravdou nezachovanie regionálneho princípu. 
Predsedovia poslaneckých klubov sa na rokovaniach snažili, aby každý zo 62 poslancov 
pracoval v komisii, v ktorej sa cíti doma a v ktorej je odborník. Predsedovia jednotlivých 
komisií nemajú väčšiu váhu pri rozhodovaní. Každá komisia musí mať predsedu. Je to skôr 
zhodou náhod a nikdy sa to nedá vyskladať tak, aby 13 okresov malo 13 predsedov komisií. To 
sa nikdy nepodarí. Každý jeden poslanec reprezentuje svoj región a okres a pracuje v nejakej 
komisii. To znamená, že by bral túto pripomienku vtedy, keby boli napr. v komisii dopravy 
všetci členovia z okresu Prešov, ale to sa nestalo. Nemyslí si, že bol nabúraný regionálny 
princíp. Poslanec Sokol dodal, že po schválení hlavne členov komisií – neposlancov by mali 
byť známe ich znalosti a odbornosť. V minulosti boli predkladané aj ich životopisy. V minulých 
obdobiach sa stali rôzne prípady, keď mali neposlanci aj trestné stíhania a PSK sa musel 
mediálne ospravedlňovať. Bolo by potrebné, aby na budúcom zasadnutí dostali poslanci aj 
životopisy neposlancov jednotlivých komisií. Predseda PSK Majerský povedal, že to môže 
zabezpečiť už na najbližšie rokovania komisií a poslanci budú mať k dispozícii tento prehľad. 
Nie je to problém. Poslanec Pčola chcel vedieť, či formálne opravy neposlancov uvedené 
predsedom PSK boli všetky vymenované, či došlo len k chybám pri ich zápise a nie sú to iné 
osoby. Predseda PSK Majerský odpovedal, že sú to len formálne opravy potvrdené zástupcom 
riaditeľa Úradu PSK. Poslanec Hopta nesúhlasí so zachovaním regionálneho princípu, pretože 
povedal jasné fakty – Šariš 8, Spiš 3, Zemplín 0. Požiadal spracovateľa materiálu, aby mu teraz 
odpovedal na otázku, ktorí sú nominanti z radov neposlancov v komisiách za okres Humenné 
a aká politická strana resp. nezávislý poslanec ich navrhol. Poslanec Benko reagoval na 
poslanca Hoptu v súvislosti s otázkou predsedov komisií a regionálneho zastúpenia Spiš, Prešov 
– stred regiónu a Zemplín – východ. Smer-SD dostal predsedov v troch komisiách, z toho boli 
2 pracovné a 1 komisia mandátová, v ktorých má zastúpenie východ – Zemplín, Prešov, región 
Spiš. Nevie, akú ponuku predsedu alebo podpredsedu komisie a z akého klubu dostal poslanec 
Hopta. To dnes zastupiteľstvo nevyrieši. Predseda PSK Majerský dodal, že požiadavka 
poslanca Hoptu bude riešená ako odpoveď na interpeláciu. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo   Prešovského   samosprávneho   kraja   v   zmysle   § 11  ods. 2  písm. k) 
v spojení s § 20 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
v platnom znení 
A/  r u š í   
1. uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 4/2014 zo dňa 7. 1. 2014 k návrhu na zriadenie komisií 

pri Zastupiteľstve PSK  
2. uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 5/2014  zo dňa 7. 1. 2014 k návrhu na zloženie komisií 

pri Zastupiteľstve PSK  
3. uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 11/2014 zo dňa 18. 2. 2014 k návrhu na voľbu členov -

neposlancov do komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK 
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B/  z r i a ď u j e    pri Zastupiteľstve PSK 
KOMISIU DOPRAVY 
KOMISIU FINAN ČNÚ 
KOMISIU KULTÚRY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 
KOMISIU MANDÁTOVÚ 
KOMISIU NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNK CIÍ 
VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV  
KOMISIU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU 
KOMISIU SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
KOMISIU SPRÁVY MAJETKU 
KOMISIU ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORT U 
KOMISIU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, OCHRANY 
A TVORBY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
KOMISIU ZDRAVOTNÍCTVA  
 
C/  v o l í 
členov komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK: 
KOMISIA DOPRAVY 
Predseda:                             Ing. arch. Zita Pleštinská 
Podpredseda:                       Stanislav Obický 
Člen komisie - poslanec:     Ing. Dušan Lukáč    
              Ján Holinka     
                                              Pavol Ceľuch 
              Ing. Vladimír Jánošík 
              Ing. Peter Sokol 
Člen komisie - neposlanec:  Ing. Martin Šima  
               Ing. Ján Baloga 
                                               Tibor Kollár  
               Ing. Juraj Hudá č 
                                               Ing. Marián Barilla      
               Ing. Karol Richvalský 
 
KOMISIA FINAN ČNÁ 
Predseda:                         RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
Podpredseda:                         Mgr. Nadežda Sirková 
Člen komisie - poslanec:       Ing. Stanislav Kahanec 
               PaedDr. Viera Leščáková 
               JUDr. Dušan Hačko 
               Ing. Marek Hrab čák, PhD. 
               Ing. Jozef Janiga 
Člen komisie - neposlanec:  Miroslav Fabián 
               Ing. Milan Vrabeľ 
               Ing. Ivan Koščík 
               Ing. Michal Majdak 
               PaedDr. Branislav Baran 
               Ing. Vladislav Bašista 
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KOMISIA KULTÚRY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 
Predseda:                        Mgr. art. Juraj Boch ňa, ArtD.  
Podpredseda:                        PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 
Člen komisie - poslanec:      Mgr. Peter Kocák 
              Mgr. Katarína Heredošová, DiS.art. 
              Ing. Ján Ragan 
              PaedDr. Patrícia Bujňáková             
                                              PhDr. Jozef Kičura 
Člen komisie - neposlanec:  Mgr. Milena Lancošová 
    Radoslav Ščuka 
    Radomír Kizek 
    Ing. Martina Bednárová 
    Ing. Michal Druga 
    Ladislav Ladomirjak  

 
KOMISIA MANDÁTOVÁ 
Predseda:                        Peter Pilip 
Podpredseda:                        Michal Sýkora 
Člen komisie - poslanec:      Mgr. Martin Šmil ňák 
              Ing. Pavol Gašper  
              Jozef Kanuščák 
 
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU  
PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 
Predseda:                        Pavol Ceľuch 
Podpredseda:                        PhDr. Ivan Hopta, CSc. 
Člen komisie - poslanec:      Ing. Stanislav Kahanec 
              Ing. Martin Fecko 
              PaedDr. Viera Leščáková 
              Jozef Kanuščák 
              Ján Holinka 
              Mgr. Nadežda Sirková 

 

 
KOMISIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU  
Predseda:                              Ing. Andrea Turčanová 
Podpredseda:                        PhDr. Jaroslav Makatúra 
Člen komisie - poslanec:      doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. 
              Jozef Kanuščák 
              Ján Hir čko 
              JUDr. Štefan Bieľak 
              Ing. Adrián Kali ňák 
Člen komisie - neposlanec:  Ing. Lukáš Hotáry     
    Ján Kočiš 
    Ing. Martin Lichman  
    Ing. František Kornaj  
    Ing. Ján Baňas 
    Ing. Jozef Švagerko 
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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
Predseda:                             Anna Schlosserová 
Podpredseda:                        Ing. Pavol Gašper 
Člen komisie - poslanec:      Mgr. Jozef Bača 
              Ing. Martin Meri čko 
              PhDr. Vladimír Ledecký 
              MVDr. Ján Ferko  
              PhDr. Jozef Baran 
Člen komisie - neposlanec:  Mgr. František Tká č 
    Ing. Maroš Šatný, PhD. 
    Ing. Anton Gašpár 
    Ing. Ján Artim 
    Tomáš Hyben 
     Ing. Jozef Berta 

 
KOMISIA SPRÁVY MAJETKU 
Predseda:                             MUDr. Patrik Miha ľ 
Podpredseda:                       Mgr. Štefan Pčola 
Člen komisie - poslanec:     MUDr. František Orlovský  
              Mgr. Jozef Lukáč 
              Ing. Jozef Kmec, PhD. 
              MUDr. Boris Hanuščak     
              Peter Pilip 
Člen komisie - neposlanec:  Mgr. Anna Hudáková 
    Mgr. Štefan Žid 
    Michaela Zoľáková 
    Mgr.  Kamil Sepeši 
    Jozef Pavligovský     
    Ing. Štefan Džurný 
 
KOMISIA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORT U 
Predseda:                               PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
Podpredseda:                         Mgr. Miloslav Repaský 
Člen komisie - poslanec:       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
               Mgr. Martin Šmil ňák 
               Mgr. Igor Wzoš 
               PhDr. Ivan Hopta, CSc. 
               Mgr. Štefan Pčola         
Člen komisie - neposlanec:  Mgr. Peter Vaščák 
    RNDr. Marcel Tká č 
    Mgr. Patrícia Lorková 
    Mgr. Daniela Lenková 
    Mgr. Alena Madzinová 
    PaedDr. Alžbeta Chamillová 
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KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA,  
OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Predseda:                        PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
Podpredseda:                        JUDr. Pavel Hagyari, MBA 
Člen komisie - poslanec:      PhDr. Michal Babin 
              Pavel Hudáček 
              Ing. Martin Fecko     
              PhDr. Ján Vook, MBA    
              Ing. Ondrej Mudry  
Člen komisie - neposlanec:  Ing. Jaroslav Hamrák 
    Ing. Ján Turčan 
    Róbert Mačej 
    Ján Fenčák 
    Marián Beňa     
    Michal Svičin 
 
KOMISIA ZDRAVOTNÍCTVA  
Predseda:                               MUDr. Martin Lajoš  
Podpredseda:                         MUDr. Pavol Slovík 
Člen komisie - poslanec: MUDr. Ing. Marek Fedor  
    MUDr. Ján Hencel, MSc. 
    MUDr. František Orlovský 
    MUDr. Martin Jakubov 
    MUDr. Peter Bizovský, MPH 
Člen komisie - neposlanec:  JUDr. Lýdia Budziňáková 
    MUDr. Štefan Harčarufka 
    MUDr. Igor Leško  
    MUDr. Peter Klein 
    MUDr. Peter Brenišin 
    MUDr. Andrej Havrilla 
 
Hlasovanie:                  za: 59   proti: 1  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku 
a mesačnej odmeny: Predseda PSK Majerský predstavil návrh troch podpredsedov 
PSK, a to MUDr. Petra Bizovského, MPH, MUDr. Martina Jakubova a Mgr. Jozefa Lukáča 
s účinnosťou od 1. marca 2018, vzhľadom na ukončenie rekonštrukcie priestorov Úradu PSK 
určených pre podpredsedov PSK. 
Diskusia: 
Poslanec Ragan poukázal na uvedenie chybnej politickej príslušnosti SMER-SD pri jeho 
mene, pretože v tomto volebnom období kandidoval ako nezávislý poslanec. Predseda PSK 
Majerský  požiadal o opravu informatikov Úradu PSK. Poslanec Ragan pokračoval, že sú 
navrhnutí naraz 3 podpredsedovia PSK. Požiadal predsedu PSK, aby dal hlasovať o každom 
zvlášť, bolo by to čistejšie z procesného hľadiska. Možno by sa rozptýlili nejaké pochybnosti 
o dôvere k niektorým navrhnutým podpredsedom, či sú to zástupcovia všetkých klubov alebo 
nie, alebo je tu potom taký alibizmus, že kluby musia hlasovať naraz. Aj menovaní by mali 
lepší pocit, že si svoje meno obhájili. Je to jeho návrh, nevie, či sa s ním stotožní predseda PSK. 
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Možno v minulosti prebiehala voľba v jednom bloku, ale podpredsedovia boli z jedného 
poslaneckého klubu. Teraz sú navrhnutí z viacerých klubov, práve z toho dôvodu by to bol 
argument. Nehovorí o iných menách, hovorí o uvedených troch menách. Poslanec Šmilňák 
pripomenul, že rokovania s poslaneckými klubmi a predsedom PSK boli pomerne rozsiahle. 
Predložený návrh je obrazom tohto poslaneckého zboru. Osobne je presvedčený, že všetci traja 
poslanci navrhnutí za podpredsedov PSK sú veľmi kvalitné osobnosti a ľudia na svojom mieste, 
čo dokázali pri voľbách do NR SR alebo do VÚC. Za každým z nich je veľmi kvalitný príbeh 
a preto si zaslúžia dôveru zastupiteľstva bez ohľadu na to, či prebehne hlasovanie spoločne 
alebo zvlášť. Myslí si, že zastupiteľstvo môže všetkých troch odhlasovať spolu. Poslanec Pčola 
sa prikláňa k názoru poslanca Ragana. Vníma to tiež v tej rovine, že jednotliví navrhovaní 
kandidáti nie sú kolektívny orgán, preto nevidí problém v osobitnom hlasovaní. V prípade 
zvolenia ich požiadal, aby sa v krátkosti predstavili. Osobne sa prikláňa k návrhu poslanca 
Ragana, aby sa hlasovalo o každom zvlášť. Podľa názoru poslanca Hoptu by malo byť tajné 
hlasovanie vzhľadom na personálne otázky týkajúce sa 5 rokov. Každý poslanec by sa mal 
slobodne vyjadriť svojím hlasovaním bez nejakých vplyvov. Nevidí dôvod, aby na nejakom 
lístku nemohli byť tri mená a za menom áno, proti, zdržal sa a podľa výsledku by boli zvolení 
podpredsedovia. Osobne si myslí, že budú zvolení všetci traja kandidáti. V budúcnosti by 
možno bolo dobré hlasovať o niektorých personálnych otázkach tajne, najmä keď ide o funkciu 
podpredsedov PSK. Nepredkladá písomný pozmeňovací poslanecký návrh. Poslanec Jánošík 
poznamenal, že aj zloženie komisií sa rodilo ťažko vzhľadom na zloženie zastupiteľstva. 
Zastupiteľstvo hlasovalo o komisiách spolu, aj keď mali poslanci možno drobné výhrady. 
Požiadal o spoločné hlasovanie aj v tomto prípade, podľa toho ako bolo dopredu predrokované. 
Poslanec Pčola sa spýtal hlavného kontrolóra PSK, či je vôbec možné hlasovať tajne. Ing. 
Hudák odpovedal, že ak zastupiteľstvo schváli tajnú voľbu podpredsedov PSK, je to v súlade 
so zákonom. Poslankyňa Turčanová podotkla, že 31 poslancov je v tomto zastupiteľstve 
minimálne druhé obdobie, teda vedia, ako to bolo v minulosti. Nie je potrebné teraz zavádzať 
úplné nové móresy. Tajné hlasovanie je možné po odhlasovaní zastupiteľstvom. Poslanci majú 
predkladať svoje pozmeňovacie návrhy písomne. Zatiaľ nikto z poslancov nepredložil 
predsedovi PSK písomný návrh na uznesenie. Poslanecké kluby spolu rokovali, dohodli sa 
a návrh predložený v písomnej podobe je návrhom a konsenzom všetkých poslaneckých 
klubov. Požiadala zastupiteľstvo spoločne hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie 
a zbytočne nevymýšľať nové pravidlá. Poslanec Benko si všimol uvedenú chybnú politickú 
príslušnosť aj pri mene poslankyne Turčanovej. Predseda PSK Majerský sa ospravedlnil a 
povedal, že do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva informatici opravia celú databázu 
poslancov PSK a ich politickú príslušnosť. Nebol to žiaden úmysel, je to technická chyba. 
Poslanec Benko dodal, že o všetkých komisiách zastupiteľstvo hlasovalo spoločne. K otázke 
podpredsedov sa uskutočnilo množstvo rokovaní. Možno niekto nie je spokojný, lebo sa 
rozdelili nejaké kluby. Najprv boli 3 kluby a mali byť traja podpredsedovia, teraz sú 4 kluby 
a 3 podpredsedovia ostali. Prebehlo veľa diskusií, každý poslanecký klub navrhoval svojho 
kandidáta. Takže navrhuje spoločné hlasovanie za 3 podpredsedov PSK ako pri spoločnom 
hlasovaní o komisiách. Poslanec Hopta reagoval na poslankyňu Turčanovú, ktorá hovorila 
o zavádzaní nových móresov. V bode 7. čl. VI. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK je 
uvedené, že návrhová komisia určí dohodou zo svojho stredu predsedu. Ak nedôjde k dohode, 
určí sa predseda žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen návrhovej komisie. V bode 8. čl. VI. 
je uvedené, že návrhy na zmenu uznesenia predkladajú poslanci návrhovej komisii. Opýtal sa, 
kde sedí návrhová komisia, aby jej poslanci mohli predložiť návrhy na uznesenie. Už koncom 
minulého volebného obdobia chcel na to upozorniť. Potom je potrebné zrušiť návrhovú komisiu 
a povedať rovno, že poslanci predkladajú návrhy na uznesenie predsedovi, ktorý dá o nich 
hlasovať. Načo potom zastupiteľstvo volí členov návrhovej komisie, ktorí sú roztrúsení 
v miestnosti. Mal by predsa vedieť, kto je predsedom návrhovej komisie. Niekedy v prvom rade 
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sedeli 5 členovia návrhovej komisie, ktorej predkladali poslanci návrhy a chodili sa radiť vľavo 
do miestnosti, preto netreba rozprávať o zavádzaní nových móresov. Pridržiava sa platného 
rokovacieho poriadku. Ak nebude platný a bude to tak, ako povedal predseda PSK, nemá proti 
tomu nič, ale musí to byť uvedené aj v rokovacom poriadku. Ak poslanec Šmilňák pozorne 
počúval, návrhová komisia bola určená. Každý z poslancov má právo podať poslanecký návrh. 
Prekvapuje ho, že poslanec Hopta dáva návrhy bez písomného podania. Keď sa ho predseda 
PSK opýtal, či podáva písomný návrh, odpovedal nie. Nevie, čo vlastne poslanec Hopta chce, 
lebo otvorí diskusiu a potom čaká, že niekto z poslancov predloží návrh, nerozumie celkom 
jeho motívom. Poslanec Damankoš má pocit, že diskusia sa neuberá takým smerom, aby sa 
veci vyriešili. Možno sa niektoré veci zmenia od budúceho zasadnutia zastupiteľstva. Stále 
prebieha diskusia o podpredsedoch PSK a nezaregistroval konkrétne návrhy. V súlade 
s rokovacím poriadkom navrhol ukončenie diskusie a hlasovanie navrhnutým spôsobom. 
Predsedovia poslaneckých klubov sú kompetentní a všetci sa dohodli. Navrhol ukončiť 
rokovanie o tomto bode a hlasovať. Poslanec Sokol chcel tiež navrhnúť ukončenie diskusie. 
Poslanec Ragan chcel vyzvať skôr predsedu PSK na hlasovanie o každom podpredsedovi 
zvlášť, aby takýmto spôsobom rozptýlil určité pochybnosti o dôvere navrhovaných. Ak sa s tým 
nestotožňuje, nech dá hlasovať o návrhu v predloženom znení. Predseda PSK Majerský 
predkladá návrh na uznesenie v predloženom znení. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. j) zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení 
A/  v o l í                                                                                   
do funkcie podpredsedu  Prešovského samosprávneho kraja: 
MUDr. Petra Bizovského, MPH 
MUDr. Martina Jakubova 
Mgr. Jozefa Lukáča 
s účinnosťou od 1. marca 2018 
B/  u r č u j e                                                                                  
40 %-ný pracovný úväzok pre každého podpredsedu jednotlivo 
a mesačnú odmenu   
pre MUDr. Petra Bizovského, MPH, vo výške 800 eur, 
pre MUDr. Martina Jakubova vo výške 800 eur, 
pre Mgr. Jozefa Lukáča vo výške minimálnej mzdy. 
  
Hlasovanie:                  za: 55   proti: 0  zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský zablahoželal novozvoleným podpredsedom PSK a poprial im 
poctivú a kvalitnú prácu odvedenú pre PSK.  
 
 

K bodu 7 – Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 
2018: Predseda PSK Majerský predložil zastupiteľstvu na schválenie plán zasadnutí na rok 
2018 s tým, že termín 26. február 2018 sa zmení na 5. marec 2018 po dohode poslaneckých 
klubov z dôvodu jarných prázdnin.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ s c h v a ľ u j e 
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plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2018 v termínoch: 
5. marec 2018, 23. apríl 2018, 21. máj 2018, 25. jún 2018,  
27. august 2018, 22. október 2018, 0. december 2018 
B/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2018.  
 
Hlasovanie:                  za: 61   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií 
– neposlancov: Predseda PSK Majerský predložil zastupiteľstvu na schválenie návrh 
Zásad odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov. 
Diskusia: 
Poslanec Hopta má pripomienku k odmeňovaniu členov komisií - neposlancov a predloží aj 
pozmeňovací návrh. Je presvedčený, že odmena priemerne za 2 hodiny rokovania komisie pre 
neposlancov vo výške 106 eur za zasadnutie je veľmi veľká. Za hodinu to vychádza na 53 eur. 
Dokonca je to vyššia hodinová odmena, ako má prezident SR. Navrhol, aby táto odmena bola 
znížená na 0,1 násobok minimálnej mzdy, čo je 48 eur a k tomu 10 eur mesačný príplatok, čo 
je spolu 58 eur. Keď budú mať zaplatené cestovné a prídu na rokovanie komisie, bude to takmer 
60 eur za zasadnutie, čiže je to postačujúca odmena. Nesúhlasí s tým, aby členovia komisie 
poslanci aj neposlanci boli rôznym spôsobom trestaní za svoju neúčasť. Ak sa nezúčastní 
rokovania komisie poslanec, tak sa mu stiahne 35 eur v prípade jeho ospravedlnenia a 100 eur 
keď sa neospravedlní. Členom komisie – poslancom je navrhnutá odmena 10 eur a neposlancom 
106 eur, to je 10,6 násobok vyššia odmena, ako má poslanec. Možno niekto bude argumentovať 
tým, že poslanci majú aj iné odmeny, ale majú aj iné povinnosti ako neposlanci. O 10,6 násobok 
je vyššia odmena pre neposlanca a ešte je poslanec dvojnásobne trestaný. Ak sa nezúčastní, 
nedostane obrazne povedané žiadnu mzdu a ešte sa mu stiahne 35 eur resp. 100 eur, ak sa 
náhodou zabudne ospravedlniť. To znamená, že ak raz nepríde, tak celý rok môže chodiť a tých 
100 eur, ktoré by dostal za celý rok, mu za jednu neúčasť na komisii stiahnu. Ak sa rokovania 
komisie nezúčastní neposlanec, tak jednoducho nedostane odmenu. Nemá už žiadnu zrážku 
z budúcej mzdy alebo z niečoho iného. To je podľa neho nespravodlivé, lebo poslanci sú trestaní 
dvojnásobne, prvýkrát nedostanú nič a druhýkrát sa im stiahne suma. Jeho druhý pozmeňovací 
návrh je, že za neúčasť ospravedlnenú resp. neospravedlnenú sa členom komisie poslancom aj 
neposlancom stiahne 35 eur, aby si boli všetci rovní. Týmito dvomi pozmeňovacími návrhmi 
to dáva do súladu s tým, čo sa týka poslancov aj neposlancov. Znova zopakoval, že 106 eur pre 
člena komisie – neposlanca pri Zastupiteľstve PSK plus zaplatená cesta je príliš veľa a je to 
pätina minimálnej mzdy. Poslanci by mali vedieť, koľko sa iní ľudia musia narobiť na 
dosiahnutie sumy 106 eur. Preto navrhuje 0,1 násobok zníženie a za neúčasť rovnaký trest pre 
poslancov aj neposlancov. Predseda PSK Majerský požiadal poslanca Hoptu o predloženie 
pozmeňovacieho návrhu v písomnej forme. Pripomenul, že spomenuté časti zásad sa vôbec 
nemenili a poslanec Hopta k nim v minulosti nepredložil pozmeňovací návrh. Poslanec Sokol 
nesúhlasí s komentárom poslanca Hoptu hlavne k neposlancom. S druhým pozmeňovacím 
návrhom by sa možno vedel stotožniť. Práca neposlanca nie sú len dve hodiny na zasadnutí 
komisie, lebo komisie niekedy trvajú aj 4 – 5 hodín. Je tam aj dĺžka cestovania napr. odchod 
ráno o 7.00 hod. a trvanie komisie do 14.00 hod., čiže trávi celý deň v Prešove alebo na 
výjazdových zasadnutiach komisií. Keďže je potrebné zapojiť čím viac ľudí do spoločenského 
života, netreba dávať ani neposlancov na druhú koľaj, lebo tí sú v domácom priestore, riešia 
veci tak isto ako neposlanci a tiež majú svoju hodnotu. Poslanec Janiga nesúhlasí 
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s pozmeňovacím návrhom poslanca Hoptu v druhej časti. Ak sa nezúčastní zasadnutia komisie 
predseda, znefunkční celú komisiu ako takú, čiže vznikajú oveľa väčšie náklady, ktoré nie sú 
efektívne využívané. Z tohto dôvodu by mala mať neúčasť predsedu na komisii väčší postih 
ako neúčasť člena komisie. Poslanec Šmilňák poďakoval poslancovi Sokolovi za diskusný 
príspevok. Nie je celkom férové povedať, že niekto dostane za blbé dve hodiny 106 eur. Potom 
je znevažovaná práca neposlancov a tak isto práca komisií. Do komisie idú návrhy, ktoré treba 
preštudovať a kvalifikovane sa k nim vyjadriť. Aj členovia komisií z radov neposlancov sú 
zvyčajne odborníci k danej téme, a preto je podľa neho neslušné degradovať ich prácu na to, že 
niekto dostane 106 eur za dve hodiny práce. To isté možno povedať aj o poslancoch, jeden deň 
prídu na zasadnutie zastupiteľstva a raz sa zúčastnia komisie a dostanú 500 eur, zrazu im vyjde 
za hodinu práce 150 eur. Tiež by sa ho to veľmi dotklo, lebo práca poslanca toho zahŕňa oveľa 
viac. Nie je férové rozprávať spôsobom, že na jednej strane sú použité argumenty a na druhej 
strane nie. Poslanci za svoju prácu dostávajú odmenu a väčšia časť poslaneckej práce je práve 
v komisiách. Keď sa komisie nezúčastnia a ani sa neospravedlnia, tak je to nehoráznosť zo 
strany poslancov a mali by byť za to postihnutí. Ak sa ospravedlnia, postih 30 – 35 eur nie je 
taký katastrofálny a nestratia zo svojho času. Ale neposlanec je za svoju prácu odmenený 
výškou 106 eur a v prípade neúčasti nedostane nič. Ak by nebol určený nejaký postih pre 
poslancov za neúčasť v komisiách, tak si potom niektorí môžu časom zjednodušiť svoj 
poslanecký život a nebudú sa zúčastňovať komisií, ktoré potom nebudú uznášaniaschopné. Je 
potrebné dosiahnuť taký stav, aby komisie boli funkčné a uznášaniaschopné. Preto je tam taký 
mechanizmus, že kto sa nezúčastní komisie bezdôvodne, má dole 100 eur a kto má dôvod 30 
eur dole, aby to už neopakoval. Tento návrh nie je nejakým postihnutím, nie je nekvalitný a 
v predloženej podobe mu dáva zmysel. Navrhol hlasovať za tento návrh v predloženej podobe. 
Predseda PSK Majerský sa stotožňuje s poslancom Šmilňákom. Práca poslanca nie je len 
účasť na zasadnutí zastupiteľstva a schvaľovanie uznesení. Je to účasť na radách školy, 
kontrolné dni, spoločenské udalosti, rôzne ďalšie výjazdy, komisie a ďalšie veci spojené 
s prácou poslanca, ktoré nie sú nijakým spôsobom honorované na centy, kilometre alebo niečo 
podobné. Sú to iné činnosti, ktoré sú úlohou poslancov, ak chcú prácu poslanca odviesť dobre. 
Predpokladá, že poslanci sú stotožnení s tým, že sú poslanci a chcú prácu poslanca vykonávať 
nie kvôli eurám, centom, kilometrom, ale kvôli pomoci svojmu okresu a kraju. Poslanec 
Damankoš poznamenal, že poslanec je verejný činiteľ. Už samotný fakt, že sa musia dávať 
sankcie niekomu za neospravedlnenú účasť na komisii, do ktorej bol schválený, je zahanbujúce, 
pretože by sa malo rátať s tým, že poslanci tam chcú byť. Ak by tam bola sankcia aj celý 
poslanecký plat dole, tak by to poslancom nemalo vadiť, lebo poslanec by sa nemal zabudnúť 
ospravedlniť. Je to tak aj v zamestnaní, keď niekto nepríde do práce, sú konkrétne sankcie. 
Preto by sa nad výškou nezamýšľal a nechal by ju v uvedenej podobe. K výške 100 eur pri 
neposlancoch dodal, že buď je potrebné mať najlepších odborníkov v komisiách, alebo sú v nich 
schválení členovia len preto, že sú dobrí kamaráti a známi. Predpokladá, že tam majú byť ľudia, 
ktorí danej problematike rozumejú. Porovnávanie hodinovej odmeny týchto odborníkov 
s minimálnou mzdou, ktorá sa väčšinou týka vysoko nekvalifikovanej práce, je trošku 
nemiestne. V komisiách sa prijímajú rozhodnutia  s dopadom na tisíce, státisíce až milióny eur, 
preto by v nich mali sedieť ľudia, ktorí sú motivovaní prísť, čiže mu to príde ako šetrenie na 
nie úplne správnom mieste. Netreba ľutovať dať peniaze schopným ľuďom, ktorí dobre poradia, 
ale je potrebné šetriť peniaze vo veciach, kde to bude oveľa efektívnejšie. Nestotožňuje sa s 
návrhom poslanca Hoptu, aj keď možno rozumie logike úvahy. Je potrebné byť trochu 
odvážnym a netreba sa báť byť prísnym na poslancov. Netreba sa báť zaplatiť odborníkom za 
odvedenú prácu. Navrhol zastupiteľstvu podporiť tento materiál v predloženej forme. Poslanec 
Hrabčák dodal, že sa tu operuje s nejakou sumou 106 eur pre člena komisie – neposlanca, ale 
je to hrubá odmena. Po zdanení a odvodoch ostáva čistá odmena pre neposlanca, ktorá bude na 
úrovni možno nejakých 60 eur. Rokovanie komisie nie je otázkou dvoch hodín, častokrát je to 
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oveľa dlhší čas. Je potrebné mať odborníkov v komisiách a nejakou formou motivovať ich 
účasť. Z praxe vie, že je problém dostať kvalitných ľudí do komisií a je tiež problém s účasťou 
na zasadnutiach, ktoré sú potom blokované, nevedia prijímať uznesenia, ktoré aj keď nie sú 
právne záväzné, majú odporúčací charakter pre zastupiteľstvo. Podľa slov poslanca Benka 
v tejto diskusii už bolo povedané veľa. Nevie, čo si myslia občania, ktorí to počúvajú. Materiál 
by sa mal schváliť v predloženej podobe. Navrhol ukončenie diskusie k tomuto bodu. 
Poslancovi Hoptovi sa páči, že hneď na prvom pracovnom rokovaní sú dva návrhy, aby sa 
poslancom zatvorili ústa. Je to nepekné od poslancov za SMER-SD, lebo každý má právo 
povedať svoj návrh a názor, aj keď oni s ním nemusia súhlasiť. Im sa zdá 106 eur za jedno 
zasadnutie komisie akurát. On tvrdí, že zhruba 60 eur, ktoré navrhoval, je akurát. Veľa ľudí 
v tejto krajine pracuje za minimálnu mzdu a v podstate majú problém, aby ju niekedy dostali. 
Aj z minimálnej mzdy idú odvody. Nepáči sa mu to, lebo v komisiách sú navrhnutí kamaráti, 
priatelia a niektorým stranám nebolo umožnené, aby v nich mali svojich ľudí. Teraz niektorí 
jednoducho chcú, aby boli dobre odmeňovaní, ale všetky peniaze idú z rozpočtu PSK. Bude 
rešpektovať rozhodnutie, ale chce sa spýtať, že ak bude zasadnutie komisie v čase, keď bude 
pri lekárovi a donesie potvrdenie, ako sa bude riešiť jeho neúčasť. Zákon hovorí o zaplatení 
plnej mzdy za daný deň, keď je na ošetrení u lekára. To bude platiť aj preňho, alebo pre 
poslancov budú platiť iné princípy. Sú tam aj niektoré nedotiahnuté veci. Stále tvrdí, že ak 
niekto raz nepríde, bude chorý a zabudne sa ospravedlniť, 100 eur za neúčasť je veľký trest. 
Zároveň sa pýta, keď poslanci dostanú 10 a neposlanci 10,6 násobok vyššiu odmenu, prečo 
neposlanci nemajú žiadny trest a nestiahne sa im nejaká suma, aj keď neprídu a ospravedlnia 
sa. Prečo sa to deje len u poslancov, ktorí sú dvakrát trestaní. Raz nebudú mať nič zaplatené 
a druhýkrát sa im kráti finančná odmena. Z tohto dôvodu predložil pozmeňovací návrh, aby 
aspoň tento trest bol pre všetkých rovnaký. Predseda PSK Majerský znova upozornil na to, 
že tieto zásady odmeňovania boli platné aj predtým a zmenilo sa v nich úplne niečo iné. 
Poslanec Hopta sa odklonil od podstaty. Vždy bolo preňho signálom, keď sála začne rozprávať, 
aby si dal pozor na opodstatnenie svojho vystúpenia. Poslanec Fedor pripomenul poslancovi 
Hoptovi, že celá táto krajina dopláca na 40 rokov budovania komunizmu a nezmyselného 
ekonomického socializmu. Predseda PSK Majerský ukončil diskusiu a potvrdil, že aj napriek 
schváleniu týchto zásad odmeňovania bude mať PSK jednu z najnižších odmien pre poslanca 
v rámci SR. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hoptom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje návrh zníženia odmeny neposlancom na 0,1 násobok 
minimálnej mzdy a za neúčasť poslancom i neposlancom návrh krátenia odmeny o 35 eur.  
Hlasovanie:                  za: 1   proti: 29  zdržalo sa: 29 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. m) a n) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov     s c h v a ľ u j e     Zásady odmeňovania 
poslancov Prešovského samosprávneho kraja a členov komisií – neposlancov.  
Hlasovanie:                  za: 58   proti: 1  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 – Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti: 
Predseda PSK Majerský predložil zastupiteľstvu návrh zástupcov samosprávneho kraja do 8 
výborov pre otázky zamestnanosti, ktorý oproti pôvodnému návrhu bude obsahovať jednu 
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zmenu. Predpokladá, že bola odkomunikovaná s predsedom poslaneckého klubu aj poslancom 
Raganom, ktorý už je vo výbore za samosprávu. Poslanec Bizovský uviedol, že táto vec nebola 
prerokovaná medzi ním a poslancom Raganom, ale medzi poslancami Makatúrom a  Raganom. 
Keďže sa nedohodli, neplatí, že to bolo prerokované. Na základe 5 koaličných rokovaní, ktoré 
neboli ľahké, ale váži si to, že sa stáli dokázali dohodnúť, došlo k dohode na nejakých menách. 
Keď bude schválený tento návrh aj so zmenou, čo zrejme bude, lebo čísla hovoria v neprospech 
poslaneckého klubu SMER-SD, by v budúcnosti požiadal o férové dodržanie dohody, resp. 
v určitom časovom predstihu o tom informovať, nie tesne pred zasadnutím zastupiteľstva. 
Predseda PSK Majerský upozornil na zmenu. Namiesto poslanca Makatúru resp. Ragana 
bude navrhovaným zástupcom do výboru pre otázky zamestnanosti pre okres Vranov nad 
Topľou poslanec Stanislav Obický. V piatok prebehla diskusia s poslancom Bizovským, aby 
namiesto poslanca Makatúru bol uvedený poslanec Obický. Je to jediná predkladaná zmena. 
Diskusia: 
Poslanec Benko sa túto zmenu dozvedel dnes na zasadnutí poslaneckého klubu. Nevie, z akého 
dôvodu je tam namiesto poslanca z ich klubu poslanec z klubu nezávislých. Tento materiál bol 
pripravený skôr a dnes sa poslanci na klube dozvedeli, že sa im berie z poslaneckého klubu 
poslanec Makatúra na úkor poslanca Obického. Osobne bol členom tohto výboru za Prešov 
v rokoch 2009 – 2013, v ďalšom období rokov 2013 – 2017 tam bola zvolená poslankyňa 
Turčanová. Zasadnutia tohto výboru sú niekedy aj dvakrát za mesiac. Nie je to len o nominácii 
poslancov, ale hlavne o reálnej účasti poslancov na zasadnutiach výboru, tak ako v prípade 
zasadnutí rád škôl. Poslanec Janiga požiadal o opravu chybnej politickej príslušnosti. Tento 
materiál vidí prvýkrát, lebo dvaja poslanci z Popradu nedostali materiál poštou. Nechcel kvôli 
tomu robiť obštrukciu, ale stále sa hovorí o nejakých dohodách a vyrovnaných číslach. Teraz 
si prešiel predložený materiál, čísla mu nesedia a naozaj zoskupenie mien nepovažuje za 
vyrovnané, tak ako to bolo napr. pri komisiách. Predseda PSK Majerský poznamenal, že 
výbor zamestnanosti bol a vlastne ešte stále je k dnešnému dňu zložený tak, že všetci 16 
zástupcovia PSK boli zvolení za politickú stranu SMER-SD. V predloženom návrhu sú 
nominovaní poslanci z rôznych klubov, strán či nezávislých. Nikdy to nebude úplne do detailu 
presné, ale snažil sa urobiť čo najviac. Aj so zapracovaním uvedenej zmeny je to spravodlivé. 
Poslanec Benko nevie, o ktorom okrese predseda PSK hovorí. Nie je pravda, že vo výboroch 
zamestnanosti boli všetci členovia za SMER-SD. Predseda PSK Majerský dodal, že 16 
zvolení členovia boli za SMER-SD, nevraví, že boli všetci členovia tejto strany. Poslanec 
Benko povedal, že za okres Prešov bola vo výbore zamestnanosti v rokoch 2013 - 2017 
poslankyňa Turčanová. Nevie, či predseda PSK hovorí o okrese Prešov, ale nie je to pravda. 
Nehovorí to v zlom, ale pamäť má dobrú. Za ostatné okresy to nevie, ale neboli to všetci 
poslanci za stranu SMER-SD. Podľa slov predsedu PSK Majerského je otázkou, či bola vo 
výbore nominovaná za PSK alebo samosprávu. Poslanec Benko odpovedal, že bola zvolená 
ako zástupca PSK. Predseda PSK Majerský sa ospravedlnil za uvedenú mylnú informáciu. 
Poslanec Ledecký uviedol, že výbor zamestnanosti zo zákona zasadá raz mesačne, spravidla 
je to dvakrát za mesiac. Členovia nie sú finančne ohodnotení a nie je im preplácané cestovné. 
Preto aj fluktuácia členov výborov zamestnanosti je po čase vyššia, nehovorí len o poslancoch 
PSK. Vo výbore zamestnanosti je 8 rokov a nepamätá si, že by sa nejaká žiadosť neschválila. 
Pokiaľ prešla cez zamestnancov úradu práce, vždy bola schválená, lebo peňazí na aktívnu 
zamestnanosť je dosť a  aj tento rok sa čerpá z minulého roka vzhľadom na nevyčerpané 
prostriedky. Dokonca sú prípady, že poslanci a členovia výboru sa vzdávajú členstva pri zistení, 
že sú tam len štatisti. Predpokladal, že do výboru zamestnanosti bude navrhnutý za okres 
Levoča a to z dôvodu, že sa tomu dlhé roky venuje a ďalší jeho dvaja kolegovia sú aktívni 
učitelia. Keďže zasadnutia výboru sú v okrese Poprad zvyčajne ráno o 9.00 hod. a trvajú celé 
dopoludnie, myslel si, že im to vyhovovať nebude. Bol jedným z mála členov, ktorý aktívne 
posúval tieto návrhy a pripomienky na vládnu úroveň, kde sa touto problematikou v rôznych 
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expertných a poradenských orgánoch zaoberal. Aj veľa opozičných poslancov NR SR s ním 
konzultovalo veci pri prijímaní zákonov týkajúcich sa zamestnanosti, sociálneho podnikania, 
rómskej problematiky, čo v diskusiách radi zdôrazňovali. Zámerne hovorí v minulom čase. 
Členstvo v tomto výbore nie je ani o peniazoch, ani o moci. To pochopia ľudia, keď tam prídu. 
Dokonca sú tam navrhnutí členovia, ktorí už sú vo výbore zamestnanosti. Myslí si, že tie výbory 
by sa  mali vyberať na úrovni okresov a poslanci by sa z väčšej časti určite dohodli. Verí a dúfa, 
že pri všetkej úcte jeho navrhnutý kolega tam bude chodiť, lebo účasť je nízka. Pripomenul 
slová poslanca Damankoša, že zastupiteľstvu by malo záležať na odborníkoch. Predseda PSK 
Majerský potvrdil slová poslanca Ledeckého, s ktorým o tejto téme diskutoval minulý týždeň. 
Má pravdu, ale záujem v jeho okrese mal aj poslanec Bača, ktorý pracuje v samospráve, je 
z mesta Spišské Podhradie. Poslanec Vook chce v prvom rade poďakovať predsedovi PSK, že 
si našiel v piatok čas na rokovanie s predsedami jednotlivých poslaneckých klubov. Podľa 
prepočtu, ktorým sa prerozdeľovali aj jednotlivé komisie, mal dostať SMER-SD 3 miesta 
a dostal 4, klub nezávislých mal dostať 5 miest a dostal 4. Pripomenul, že v rámci Vranova nad 
Topľou je poslanec Baran riaditeľ úradu práce, poslanec a primátor Ragan je navrhovaný 
v komisii a ďalším navrhovaným je poslanec Makatúra v rámci SMER-SD. Je to trochu 
nepomer, ale neznamená to, že ak sa niektorí rozdelia a odídu zo SMER-SD k nezávislým, nie 
sú ešte tam, kde boli predtým. Požiadal, aby bol ozajstný nezávislý poslanec zaradený do 
výboru zamestnanosti v rámci komisie. Ešte raz poďakoval predsedovi PSK a predsedom 
poslaneckých klubov za podporu tohto návrhu. Poslankyňa Schlosserová poukázala na 
dôvodovú správu, v ktorej má byť správne uvedené trvanie funkčného obdobia členov výboru 
na dobu 5 rokov. Predseda PSK Majerský chcel túto opravu uviesť pri predložení návrhu na 
uznesenie. Požiadal prítomných o následnú opravu textu v poslednej vete dôvodovej správy. 
Poslanec Ledecký pripomenul, že menovacie dekréty doterajších členov výborov 
zamestnanosti platia do 18. februára 2018. Poslanec Sýkora požiadal všetkých poslancov, aby 
naozaj nezatvárali nikomu ústa, lebo sú na prvom pracovnom zasadnutí a zastupiteľstvo je 
o diskusii. Nech sa nikto nebojí, že mu neprejdú jeho návrhy. Keď si je istý, tak mu určite 
prejdú, to je poznámka na to, čo doteraz odznelo. Ako predseda klubu nezávislých sa zúčastnil 
všetkých rokovaní s predsedom PSK a vie, ako sa veci vyvíjali. Nie je pravdou, že všetko bolo 
dohodnuté, tak čo sa má v diskusii ešte polemizovať. Vôbec nebolo všetko dohodnuté, boli 
dohodnuté len zásadné veci. Vôbec nediskutovali napr. o hlasovaní pri podpredsedoch spolu 
alebo zvlášť, takže poslanci sú slobodní ľudia, ktorí môžu slobodne diskutovať a predkladať 
návrhy. Nechce reagovať na všetko povedané v diskusii, polemizovať a vnášať do toho nejaké 
emócie, lebo by to nebolo fér. Konkrétne tento bod nebol vôbec prerokovaný. Zostal na 
rozhodnutí predsedu PSK ako jeho kompetencia rozdelenia zástupcov vo výboroch. Klub 
nezávislých dostal 2 miesta. Požiadal predsedu PSK, aby všetci poslanci alebo aspoň kluby 
dostali prehľad o tom, kto a za akú politickú stranu a poslanecký klub je v jednotlivých 
inštitúciách. Poslanci sa vzájomne nepoznajú, poznajú len súbor návrhov, ale nevedia, z čoho 
sa skladá a potom sa každý ozýva a každý niečo chce. Sám sa možno ozve a keďže klub 
nezávislých nemá svojho podpredsedu, spočíta, čo všetko mal dostať. Buď sa dodržiavajú 
dohody a klub nezávislých sa ich snažil do tejto chvíle dodržať, alebo sa bude robiť lotéria 
a jednoducho sa bude ťahať, čo sa ešte dá. Ako predseda poslaneckého klubu všetko dohodnuté 
akceptoval a svojim členom to povedal. Ale ak za pochodu dohodne predseda PSK s niekým 
niečo iné a informácie sa nedostanú k ďalším predsedom poslaneckých klubov, je ťažké 
reagovať na danú situáciu.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 16 ods. 4 
zákona NR SR č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
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A/ o d v o l á v a   
zástupcov samosprávneho kraja z výboru pre otázky zamestnanosti a ruší uznesenie 
Zastupiteľstva PSK č. 10/2014 zo dňa 18. 2. 2014 
B/ v o l í 
zástupcov samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti v jednotlivých okresoch 
nasledovne: 
Okres                                      Meno a priezvisko navrhovaného zástupcu 
Bardejov                                 Mgr. Martin Šmilňák       Ján Hirčko                            
Humenné                                Ing. Martin Meri čko         Mgr. Nadežda Sirková 
Kežmarok                               Pavel Hudáček                  JUDr. Štefan Bieľak 
Poprad                                    Mgr. Igor Wzoš                 Mgr. Jozef Bača 
Prešov                                     Ing. Martin Fecko             Jozef Kanuščák 
Stará Ľubovňa                       MUDr. Orlovský               Ing. Peter Sokol     
Stropkov                                 Ing. Dušan Lukáč             Ing. Adrián Kaliňák 
Vranov nad Topľou               Ing. Ján Ragan                 Stanislav Obický 
 
Hlasovanie:                  za: 49   proti: 0  zdržalo sa: 11 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
309/2016 zo dňa 23. 2. 2016: Ing. Kočiško, riaditeľ SÚC PSK, uviedol, že v rámci 
iniciatívy Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 
je SÚC PSK úspešným prijímateľom projektov. Aktuálne realizuje 3 projekty. Tento bod sa 
týka 4. projektu v programovom období 2014 – 2020. SÚC PSK ešte vo februári predkladala 
investičné projektové zámery. Jedným z nich bol aj projekt Modernizácia cestného spojenia 
Pieninských  národných parkov – 2. etapa. Keďže poľský partner nedoložil všetky požadované 
prílohy, tento projekt neprešiel formálnym hodnotením. O tejto problematike bolo informované 
aj Zastupiteľstvo PSK na 24. zasadnutí v apríli 2017. Tento projekt bol opätovne predložený na 
základe druhej výzvy v júni 2017. Nasledovalo obdobie formálneho, strategického, 
technického, kvalitatívneho hodnotenia. Informácia o schválení projektu došla SÚC PSK 17. 
10. 2017 a deň predtým bolo posledné zasadnutie Zastupiteľstva PSK vo IV. volebnom období. 
Na základe uvedeného už nebolo možné predložiť tento materiál do zastupiteľstva a technicky 
schváliť účelové vyčlenenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie a predfinancovanie 
projektu do obdobia refundácie. O tejto veci bolo komunikované s poskytovateľom príspevku 
Spoločným technickým sekretariátom v Krakove a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Aktuálna situácia je taká, že SÚC PSK má zmluvu o poskytnutí finančného 
príspevku na projekt, kedy PSK na dva úseky ciest II/542, II/543 získal z tohto programu 3, 491 
mil. eur so spolufinancovaním PSK vo výške 5 %,čo je 174 571 eur. Minulý týždeň došiel list 
z poľského ministerstva investícií a rozvoja, ktoré požaduje podpísanie tohto projektu. Limitný 
termín je 11. februára 2018. Z tohto dôvodu žiada o schválenie predloženej zmeny daného 
uznesenia, aby SÚC PSK mohla podpísať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku 
a rozbehnúť naplno aktivity v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Pieninských 
národných parkov – 2. etapa. V predloženom návrhu na uznesenie žiada schváliť 
spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v rámci schváleného 
projektu v celkovej výške aktuálne 174 571 eur a predfinancovanie tohto projektu z vlastných 
zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. Keďže v októbri 2017 boli schválené kapitálové 
výdavky PSK vo výške zhruba 16,7 mil. eur, SÚC PSK požaduje schváliť toto predfinancovanie 
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do obdobia refundácie. Ďalšie body v rámci programu cezhraničnej spolupráce budú predložené  
na budúcom zasadnutí zastupiteľstva po prerokovaní v jednotlivých komisiách. 
Diskusia: 
Poslanec Janiga víta každú aktivitu súvisiacu s rozvojom cezhraničnej spolupráce. Dúfa, že 
všetky podmienky budú splnené tak, aby sa následne uskutočnila aj refundácia. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja      m e n í   a   d o p ĺ ň a     uznesenie 
Zastupiteľstva PSK č. 309/2016 zo dňa 23. 2. 2016 nasledovne: 

I.  Textová časť uznesenia v pôvodnom znení bez zmeny sa označuje ako odsek č. 1: 
1. financovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Modernizácia cestného 

spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa“  plánovaného v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 z vlastných 
zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov  

II.  Medzi textovú a tabuľkovú časť pôvodného uznesenia sa dopĺňajú ustanovenia o 
schválení financovania projektu formou doplnenia odsekov č. 2 a 3 v nasledovnom 
znení: 
2. spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v rámci 

schváleného projektu „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov 
– 2. etapa“ z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020 vo výške 174 571 eur 

3. predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce 
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 

 
III.  Pôvodná tabuľková časť sa nahrádza nižšie uvedenou tabuľkou: 

 

Hlasovanie:                  za: 46   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Projekt „Podnikateľské pohraničie – poľsko-
slovenská vzdelávacia iniciatíva“  programu  INTERREG V-A 
Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Hornošarišského osvetového 
strediska v Bardejove – schválenie a financovanie projektu: Mgr. 
Fitzeková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, oboznámila prítomných s tým, že 
Hornošarišské osvetové stredisko sa minulý rok zapojilo do výzvy programu INTERREG V-A 
Poľsko - Slovensko. Spolu so svojím poľským partnerom v Krosne podali projekt 

Žiadateľ 
– Vedúci 
partner 

Názov 
projektu  

 
Predpokladaná 

výška 
finančného 
príspevku  

(85 %) 

Rozpočet projektu 
(z toho BV/KV)  

  Spolufinancovanie 5 % 
(z toho BV/KV) 

 
 

 Rozpočtový 
náklad  

projektovej 
dokumentácie 

 
 

Stručný popis aktivít/ 
cieľ projektu 

Správa a 
údržba 

ciest PSK  

Modernizácia 
cestného 
spojenia 

Pieninských 
národných 
parkov –  
2. etapa 

 
 
 

3 000 000,00 € 
3 491 404,10 €  

 
KV: 3 456 804,10 €  
BV:      34 600,00 €             

 
174 570,21 € 

 
KV: 172 840,21 € 

            BV:  1 730,00 € 
 

 
 
 

23 334,00 € 

Vedúcim partnerom projektu je 
SÚC PSK, partnerom projektu sú 

Powiat Nowotarski a  
Wojewodztwo Malopolskie. Na 
slovenskej strane sú navrhnuté 

úseky cesty II/542 Slovenská Ves 
- Spišská Stará Ves a II/543 

Haligovce - Spišská Stará Ves. 
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Podnikateľské pohraničie - poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva. Ambíciou tohto projektu 
bolo zamerať sa na dva najvypuklejšie problémy slovensko-poľského pohraničia. Je to 
predovšetkým vysoká miera nezamestnanosti a zároveň nízke využívanie moderných 
technológií. Tieto dve inštitúcie sa rozhodli, že na slovensko-poľskom pohraničí budú 
vzdelávať potenciálnych podnikateľov, ktorí by po získaní príslušných vedomostí, vzdelania, 
skúseností mohli vytvárať samostatne pracovné miesta ako drobní živnostníci. Tento projekt 
počíta s tým, že sa živnostníci budú vzdelávať a to e-learningovým vzdelávaním, ktoré je 
dostupné a prístupné kedykoľvek a komukoľvek a že zároveň budú vytvorené aj moderné 
didaktické materiály, ktoré im toto vzdelávanie pomôžu zrealizovať. Celkový rozpočet projektu 
dosahuje takmer 88 000 eur, pričom rozpočet pre Hornošarišské osvetové stredisko predstavuje 
35 753 eur. Zámer tohto schváleného projektu bol prerokovaný v komisii kultúry 
a národnostných menšín ešte v júni minulého roka s odporúčaním pre zastupiteľstvo tento 
projekt podporiť a schváliť. Dnes predkladá na schválenie kofinancovanie a predfinancovanie 
projektu. Ide o spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo 
predstavuje 1 787,68 eur a zároveň predfinancovanie projektu z vlastných zdrojov PSK vo 
výške 35 753,64 eur do obdobia refundácie výdavkov. 
Diskusia:  
Poslanec Damankoš sa opýtal na predpokladané výstupy tohto projektu, lebo vzdelávanie  je 
jedna vec, ale čo bude ďalej. Poslanec Bochňa, riaditeľ Hornošarišského osvetového strediska 
v Bardejove, odpovedal, že tento projekt bol v Poľsku vyhodnotený ako jeden z 10 najlepších 
projektov v tejto grantovej schéme. Jeho výstupom by malo byť 32 mladých ľudí na Slovensku 
a 32 mladých ľudí v Poľsku v meste Krosno, ktorí by si mali dokázať samostatne vytvoriť firmu 
so znalosťami celej legislatívy rovnako v oblasti kultúrnej aj v oblasti remeselníckej. Mali by 
byť zruční a vzdelaní v oblasti celej platnej legislatívy nielen na Slovensku ale aj v Poľsku. 
Poslanec Damankoš predpokladá, že sú to cieľové hodnoty naplniteľné, ale aké sú sankcie 
a dopady v prípade, že sa to nepodarí. Slovenská realita je taká, že ľudia sa zúčastnia 
školení, potom sa už nič neudeje a PSK dá 5 %. Zaujíma sa o to principiálne, lebo nejde o nejaké 
mimoriadne veľké finančné prostriedky. Poslanec Bochňa dodal, že nie je to prvý projekt tohto 
charakteru. V Poľsku je to už osvedčená metóda takejto prípravy mladých ľudí. Je to v podstate 
náhrada toho, čo na Slovensku veľmi nefunguje a to je duálne vzdelávanie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e 
1. spolufinancovanie projektu „Podnikateľské pohraničie - poľsko-slovenská 

vzdelávacia iniciatíva“ vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo 
predstavuje 1 787,68 eur 

2. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov Prešovského 
samosprávneho kraja pre Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove vo výške 
35 753,64 eur do obdobia refundácie výdavkov.   

Hlasovanie:                  za: 49   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej 
starostlivosti v Dlhej Lúke, ul. Hlavná č. 8, Bardejov – mestská časť 
Dlhá Lúka: PhDr. Poptrajanovski, vedúca odboru sociálneho Úradu PSK, 
pripomenula, že zariadenia pestúnskej starostlivosti boli zriadené v zmysle platnej starej 
legislatívy a umiestňovali sa v nich deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou na základe 
rozhodnutí súdu. Zmenou legislatívy v septembri 2005 sa už do týchto zariadení nemohli 
prijímať deti a mohla sa im poskytovať iba individuálna pestúnska starostlivosť. Avšak deti, 
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ktoré tam boli doposiaľ, tam musia byť do dovŕšenia 18. roku svojho veku alebo po predĺžení 
do 19. roku svojho veku. PSK má 2 takéto zariadenia a práve v danom zariadení končí jedno 
dieťa 19. rok svojho veku dňa 7. 2. 2018. Z tohto dôvodu  a v zmysle legislatívy sa toto 
zariadenie musí zrušiť. Toto zariadenie nemá žiadny hnuteľný majetok. Návrh na zrušenie je 
dňom 7. 2. 2018. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 4 ods. 1 písm. f) zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov     z r u š u j e    Zariadenie pestúnskej starostlivosti 
v Dlhej Lúke, ul. Hlavná č. 8, Bardejov – mestská časť Dlhá Lúka, dňom 7. februára 2018. 
Hlasovanie:                  za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 – Informatívna správa o iniciatíve Catching-up 
Regions v PSK: PhDr. Mgr. Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK, predkladá informatívnu 
správu o iniciatíve Európskej komisie a Svetovej banky v PSK. Dňa 24. 1. 2018 bolo podpísané 
memorandum medzi Európskou komisiou a PSK. Poukázal na zásadné ekonomické 
ukazovatele, pre ktoré bol vybraný PSK ako pilotný kraj v rámci SR. PSK tvorí 15 % 
obyvateľov SR, ale HDP je iba 10 %. Kraj má nízku mieru ekonomickej aktivity a vysokú mieru 
nezamestnanosti. Až 62 % všetkých evidovaných nezamestnaných v SR pripadá na PSK. Prílev 
priamych zahraničných investícií do PSK je v dlhodobom časovom horizonte najnižší spomedzi 
všetkých krajov SR. Na základe týchto aj iných ukazovateľov Európska komisia požiadala 
expertov Svetovej banky o vypracovanie akčného plánu pre rozvoj PSK. Iniciatíva Catching-
up Regions je už rozbehnutá na poľskej strane v Podkarpatskom a Svätokrížskom vojvodstve, 
kde experti Svetovej banky v priebehu niekoľkých mesiacov vypracovali akčný plán, ktorý 
bude vypracovaný aj pre PSK. Na základe podpísaného memoranda do jedného mesiaca prídu 
do PSK znova experti Svetovej banky a vyberú niektoré aktivity, ktoré naštartujú rozvoj PSK. 
Následne vymenoval definované aktivity. 1) Rozvoj kapacít PSK - navrhované vypracovanie 
akčného plánu pre smart manažment rozvoja PSK a jeho prirodzených socioekonomických 
regiónov a vytvorenie kooperačných štruktúr na úrovni PSK a týchto regiónov. 2) Založenie 
technologického centra - spolupráca univerzít na území miest Prešova a Košíc. 3) Energetická 
agentúra - zriadenie vzdelávacieho centra pre podporu smart technológií ako je štvrtá 
priemyselná revolúcia, nízkouhlíková energetika a inteligentná doprava. 4) Spoločná investičná 
platforma - vypracovanie konceptu a spustenie investičnej platformy pre implementáciu smart 
rozvojových stratégií v PSK. 5) Dofinancovanie priorít projektov pre každý z prirodzených 
socioekonomických regiónov v PSK vrátane podpory parciálnych riešení v najmenej 
rozvinutých okresoch. Po posledných legislatívnych úpravách je to 6 okresov v rámci PSK. 
Bude zriadený aj riadiaci výbor, do ktorého predseda PSK nominuje poslanca Wzoša. 
Diskusia: 
Poslancovi Damankošovi sa páči táto iniciatíva, ale chce sa prioritne spýtať, čo to bude stáť 
PSK a či experti Svetovej banky majú informáciu o tom, že podstatná časť nezamestnaných 
netuší, čo znamená slovo smart. Možno PSK dostane nejakú správu, ktorá vytvorí potenciál pre 
vznik nejakého vzdelávacieho centra, ale PSK by možno oveľa viac pomohlo nižšie odvodové 
daňové zaťaženie a menej korupčných programov, ktoré sa tuná občas rozbiehajú. PhDr. Mgr. 
Cvoliga odpovedal, že prvé stretnutie iniciatívy, ktorá vznikla na území PSK zo strany  
Európskej komisie a Svetovej banky, sa uskutočnilo 11. 12. 2017, druhé pracovné stretnutie 
bolo dňa bolo 24. 1. 2018. V čase medzi jednotlivými stretnutiami sa vedenie PSK už snažilo 
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zadefinovať niektoré rizikové oblasti s pripojením nejakých aktivít, ktoré by pomohli 
naštartovať rast zamestnanosti na území PSK, lebo vlastne to bude priorita, nie vzdelávacie 
aktivity. Bude to hlavne podpora malých a stredných podnikateľov, startupov, prípadne pomoc 
veľkým zamestnávateľom na území PSK. V rámci výboru sú zastúpené rôzne zložky, teda 
nielen Európska komisia a experti Svetovej banky, ale aj sekretariát splnomocnenca vlády pre 
podporu najmenej rozvinutých okresov osobne p. Marcinčin, experti ako prof. Finka, 
zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zo strany PSK je 
potrebné zadefinovať expertov a odborníkov z regiónov. Predstava je taká, že budú zaplatení 
30 experti, na čo je vyčlenená suma do 2 mil. eur. Minimálne 70 % expertov by malo byť 
z regiónu so znalosťou anglického jazyka a tí budú mať na starosti jednotlivé oblasti. Experti 
Svetovej banky by už o mesiac mali mať pripravenú stratégiu s jasnými úlohami pre PSK. 
Z preštudovania výsledkov práce na poľskej strane je vidieť, že tento akčný plán bol rozvinutý 
na jeden rok a každý mesiac sa robil odpočet aktivít, ktoré musia byť veľmi konkrétne a reálne. 
Podľa vyjadrení poľskej a rumunskej strany bude veľký tlak na PSK, aby pripravil veľmi 
konkrétny akčný plán. Poslanec Wzoš poďakoval predsedovi PSK za dôveru, že môže pôsobiť 
v riadiacom výbore v rámci Catching-up Regions. Spomínaných pracovných stretnutí sa 
zúčastnili aj zamestnávatelia a úrad podpredsedu vlády. V diskusii zaznievalo množstvo 
požiadaviek práve od zamestnávateľov, lebo z PSK odchádzajú mladí a tí najšikovnejší ľudia 
a skutočne tu chýbajú profesie s vysokou pridanou hodnotou. Tento akčný plán bude zameraný 
práve na zvyšovanie tohto ľudského potenciálu a kapitálu, aby mladí ľudia jednoducho 
zostávali v PSK a aby peniaze zarábané v Bratislave mohli postupne zarábať aj v PSK. Jednou 
z veľkých tém bola investičná platforma, lebo sa blíži koniec eurofondov v tejto podobe. Sú 
známe limity na zadlžovanie verejnej správy. Obce a mestá budú mať problém po roku 2020 
získať zdroje, ktoré im budú chýbať a nemôžu jednoducho zastaviť svoje investičné aktivity 
v obciach, mestách a kraji. Celý tento proces je na začiatku. O 2 – 3 týždne bude ďalšie 
stretnutie, kde už budú vybrané konkrétne druhy aktivít, ktorým sa bude potrebné venovať 
v časovom období 18 mesiacov. Vo finálovej časti určite pôjde o veľmi kvalitné analýzy 
a dokumenty, podľa ktorých sa bude vedieť v budúcnosti zodpovedne rozhodovať. Podľa slov 
poslanca Ferenčáka treba uvítať túto iniciatívu, ktorá je veľmi vhodným začiatkom. Keď sa 
PSK chce rozvíjať, musí najprv vedieť, čo ide rozvíjať. Svetová banka poskytuje svojich 
expertov na vypracovanie akčného plánu a ako mu je známe, vždy potom budú nasledovať 
granty alebo možnosti financovania naviazané práve na schválenie akčného plánu. Z jeho 
pohľadu treba takéto iniciatívy v budúcnosti podporovať. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e   n a   v e d o m i e     
informatívnu správu o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 
Hlasovanie:                  za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Rôzne: 
Poslanec Kahanec uviedol, že mnohých obyvateľov trápi stav ciest a dopravy v PSK a keďže  
začína nové volebné obdobie pôsobenia regionálneho parlamentu, chce sa prihovoriť za okres 
Prešov. Požiadal predsedu PSK a poslancov PSK pôsobiacich aj v NR SR, aby pomohli riešiť 
situáciu na úseku husto obývaného sídliska Sekčov v Prešove. V krajskom zastupiteľstve na to 
upozorňoval už niekoľko rokov. Médiá prinášajú informácie o menších obciach so 400 – 800 
obyvateľmi, ktoré chcú vylúčiť z obce tranzitnú dopravu. Na sídlisku Sekčov v Prešove býva 
zhruba 14 000 obyvateľov a úplne natvrdo tam bola spustená dopravným značením tranzitná 
doprava. Na úrovni štátu, VÚC a mesta došlo k preklasifikovaniu cesty vo vlastníctve PSK 
a tranzit prechádza cez ulice Východnú, Rusínsku, Arm. gen. Svobodu k viaduktu smerom na 
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Vranov nad Topľou resp. späť do Prešova. Chce požiadať predsedu PSK a kolegov, ktorí túto 
vec môžu ovplyvniť, aby túto situáciu pomohli riešiť zo strany štátu aj s podporou predsedu 
PSK a interpelovaním na štátnej úrovni, s podporou parlamentu a v spolupráci s mestom.  
Doprava je tam neúnosná, prechádza sa cez štvorprúdovú komunikáciu. Ľudia každý deň musia 
prechádzať cez tento tranzitný ťah. Nie je tam žiadna ochrana obyvateľov bývajúcich v blízkych 
bytových domoch vedľa cesty, nie sú tam ani solídne priechody pre chodcov. Chce požiadať 
všetkých aj primátorku mesta, aby sa spoločnými silami čo najskôr riešil tento problém 
obyvateľov sídliska Sekčov od ulice Rusínskej smerom na Ľubotice. Predseda PSK Majerský 
povedal jednu podstatnú vec. Je spustené verejné obstarávanie na výber dodávateľa, ktorý bude 
budovať severný obchvat Prešova. To znamená, že je to už v tzv. R4. Od momentu výberu 
dodávateľa budú musieť všetci čakať 44 mesiacov, teda obyvatelia sídliska Sekčov, poslanci 
PSK aj všetci, ktorí budú týmto tranzitom prechádzať. Po tomto čase bude vybudovaný 
diaľničný obchvat v 4 pruhoch, v 2 tubusoch tunela Bikoš. To znamená ďalšiu trpezlivosť 
všetkých. Rýchlejšie to neurobia ani poslanci NR SR. Je schválených 170 mil. eur na severný 
obchvat Prešova. Po dobudovaní južného obchvatu Prešova bude prepojenie Košíc s Vranovom 
nad Topľou resp. Bardejovom oblúkom na diaľnicu v smere na Poprad. Je presvedčený o tom, 
že skôr to neurobí nikto. 
Poslanec Bizovský poďakoval predsedovi PSK a poslancom PSK za dôveru, ktorú dostal ako 
podpredseda PSK. Je poslancom PSK za okres Stará Ľubovňa. Profesne je lekár a riaditeľ 
Ľubovnianskej nemocnice, n. o., ktorej zriaďovateľom je v 70 % PSK a 30 % mesto Stará 
Ľubovňa. Je aj poslancom mesta Stará Ľubovňa. Toho času vykonáva aj funkciu viceprimátora, 
preto bude na zváženie jeho ďalšie pôsobenie v tejto funkcii od 1. 3. 2018. Určite vynaloží 
všetky svoje sily v prospech PSK. 
Poslanec J. Lukáč poďakoval všetkým za dôveru. Bol zvolený prvýkrát za poslanca PSK za 
koalíciu KDH,SaS,OĽaNO,NOVA v okrese Prešov. Je poslancom NR SR a členom 
ústavnoprávneho výboru. Verí, že kolegov poslancov spozná pri spoločnej práci pre PSK. 
Poslanec Jakubov poďakoval všetkým za dôveru, ktorá mu bola vyjadrená dnešným 
hlasovaním. Dúfa, že nasledujúcich 5 rokov bude fungovať spolupráca s predsedom PSK, 
vedením PSK a poslancami PSK. Pôsobí ako lekár v internej endokrinologickej ambulancii 
v Stropkove. Pracoval v nemocnici v Stropkove, kde istý čas zastával funkciu námestníka pre 
liečebno-preventívnu starostlivosť. Zúčastňoval sa na výkonoch pri zabezpečovaní rýchlej 
lekárskej pomoci a lekárskej službe prvej pomoci a doteraz vykonáva aj služby na 
doliečovacom oddelení, teda oddelení dlhodobo chorých. Druhé funkčné obdobie je poslancom 
MsZ v Stropkove. Istý čas bol zástupcom primátora mesta Stropkov. Druhé volebné  obdobie 
je poslancom PSK a teraz už aj podpredsedom PSK. Dúfa, že spolupráca bude prebiehať 
v racionálnej, konštruktívnej a kľudnej rovine. 
 
 

K bodu 15 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Benko chcel vedieť, kedy a akým spôsobom budú prebiehať nominácie do rád škôl, 
lebo sa začalo nové volebné obdobie, či budú oslovené jednotlivé poslanecké kluby, alebo sa  
ešte čaká aj za obsadením funkcie vedúceho odboru školstva vo februári. Predseda PSK 
Majerský potvrdil, že sa čaká aj za novým vedúcim odboru školstva, na ktorého je vypísané 
výberové konanie. V spolupráci s ním a predsedami jednotlivých poslaneckých klubov budú 
vypracované nominácie do rád škôl. Rozhodne nechce sám robiť nejakú nomináciu za všetky 
kluby a strany zastúpené v Zastupiteľstve PSK, čiže bude aktívne spolupracovať so všetkými 
zainteresovanými. 
Poslanec Damankoš uviedol, že v predchádzajúcom volebnom období sa opakovane riešila ale 
nevyriešila otázka prechodu z papierového rokovania na elektronické. Pokiaľ by poslanci 
dostali notebooky a materiály v elektronickej podobe, bolo by to lacnejšie. Spýtal sa, či vedenie 
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PSK uvažuje v rýchlej budúcnosti o prechode z papierovej formy na elektronický spôsob 
zasielania materiálov na zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Predseda PSK Majerský odpovedal, 
že na zasadnutie zastupiteľstva v marci bude predložená zmena rokovacieho poriadku do 
rýchlej budúcnosti. Vedenie PSK sa snaží pripraviť rokovania na úrovni 21. storočia. V novej 
rokovacej miestnosti to už bude servis so všetkým, čo k tejto práci patrí. Interpelácia poslanca 
Pčolu tiež súvisela s fungovaním elektronického systému, aby sa táto krajská samospráva 
začala konečne správať ekologicky ako iné kraje. Jeho návrh bol, aby v roku 2018 prešlo 
zastupiteľstvo na elektronický systém. 
Poslanec Sokol sa opýtal, či je úvaha v tomto volebnom období z hľadiska propagácie krajov 
a opodstatnenosti VÚC, uskutočniť aj výjazdové zasadnutia Zastupiteľstva PSK v jednotlivých 
okresoch PSK resp. iných regiónoch PSK. Predseda PSK Majerský odpovedal, že to bola prvá 
vec, na ktorú myslel po príchode na Úrad PSK. Bol by veľmi rád, keby aspoň dvakrát v roku 
bolo zasadnutie zastupiteľstva niekde inde, je to zaujímavá myšlienka. Ideálne by bolo, keby sa 
v priebehu 5 rokov konalo zasadnutie zastupiteľstva vo všetkých 13 okresoch PSK. 
Poslanec Kaliňák upozornil na problém v Múzeu moderného umenia A. Warhola 
v Medzilaborciach. Požiadal predsedu PSK a riaditeľa Úradu PSK, aby v rámci svojich 
kompetenčných možností zabránili akýmkoľvek organizačným zmenám, ktoré sa už dejú 
v tomto múzeu a môžu mu uškodiť oveľa viac ako to, čo sa v skutočnosti udialo. Je to vec 
technická, riešiteľná a vysvetliteľná. Rád by túto záležitosť rozobral aj osobne za účasti 
kompetentných. Predseda PSK Majerský dodal, že sa tejto veci venuje a bude sa jej naďalej 
venovať, keďže situácia je naozaj naliehavá a vážna. Verí, že sa  tento problém podarí vyriešiť 
k spokojnosti celej umeleckej verejnosti. 
 
 

K  bodu 16 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 2. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu a pozval ich na 3. 
zasadnutie Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 5. marca 2018. 
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